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Hallituksen tulevaisuustyöskentely on esitelty toisessa vuosikokouk-
sessamme Rautialassa. Voit osallistua kyselyyn netissä irm.fi 
kertomalla, mitä toivot yhdistyksen tulevaisuudelta. 

Rautialan päärakennukseen on asennettu uudet portaat ja pyörätuoli-
luiska. 
Samoin Eerolan (navetan) vintille menevä sillan luiskaa on loivennettu 
ja uusittu jopa EU-määräysten mukaisesti.  

Vuokralaisemme Tiina Kranssi Oy on tehnyt ostotarjouksen Rau-
tialasta. Hallitus antoi puheenjohtajan tehtäväksi jatkaa neuvotteluja. 

Uusi RKY:n esite on katsottavissa ja ladattavissa netissä 

 
Kannen kuva Leena Auranen: Vielä nousee lippu Rautialassa kahden puheenjohtajan 
voimin. Vasemmalla Esa Lipasti, oikealla Arto Auranen  

TIETOIKKUNA 

 
SIIPIPYÖRÄN TOIMITUS 

 

Päätoimittaja ja toimitussihteeri Arto Auranen, Kymenraitti 4 as 4, 53100 Lappeenranta 
Puhelin 0400654526 Sähköposti arto.auranen@auranet.fi (myös osoitteenmuutokset) 

 

Siipipyörä ilmestyy 4 - 6 kertaa vuodessa jäsenlehtenä.  
 

 

RAIL HOPE Suomi:   osoite 
Kymenraitti 4 as 4  53100 LAPPEENRANTA 

Sähköposti: rky@irm.fi   
Puhelin +358400654526 

Katso muut tiedot netistä www.irm.fi  
 

RKY:n pankkitili FI14 2001 2000 5919 91 
RKY:n kesäkoti JUHLATALO RAUTIALA,  

Vesilahti, Rautiala 17 (ei postia) 
 

RKY:n nettisivut: www.irm.fi 

RKY TIEDOTTAA 
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RAUTATIELÄISTEN KRISTILLINEN YHDISTYS RY  
 
 
 3-2017  92. vuosikerta 
 

 

RailHope Suomi 
 

Tulemme käyttämään toiminnassamme 
julkisuudessa RailHope nimeä. Nimi 
kertoo valitun toimintamuodon suoraan. 
Haluamme tuoda toivoa rautatieläisille.  
Toisen vuosikokouksen aikana keskus-
teltiin yhdistyksen tulevaisuudesta. 
Hellä Kytö pohti keskustelussa, että nimi 
ei ole suomen kieltä, mutta se on lyhyy-
dessään ja kansainvälisyydessään 
kutsuvampi kuin nykyinen virallinen 
nimi. Hallitus jatkoi yleiskokouksen kes-
kustelua ja päätti kokouksessaan ottaa 
käyttöön uuden nimen.  
IRM:n muut jäsenjärjestöt lähes poik-
keuksetta ovat jo ottaneet käyttöön 
RailHope nimen.  
Uuden nimen tarkoitus on tuoda toivoa 
rautatieläisten keskuuteen. 
Kysymys ei ole mistään toivottelusta, 
vaan puhumme Pietarin kirjeen mukaan 
elävästä toivosta, joka johtaa taivaa-
seen. (1Piet1:3-6) 
Elämä ympärillämme muuttuu jatku-
vasti. Niin kauan kuin on elämässä 
toivoa, se luo uskoa tulevaisuuteen. 
 
OPPIA IKÄ KAIKKI 
Kesäpäivillä kävimme tutustumassa 
Laukon kartanoon. Paljon oli Laukko 
muuttunut viime käynniltä. Heti heräsi 
kysymys, missä ovat Laukon hevoset. 
Mielestäni ne kuuluivat olennaisesti tä-
hän Kartanoon. Opas avasi silmiäni 

näkemään, että uuden 
omistajan myötä hevo-
set eivät kuulu enää 
tässä nykyvaiheessa 
kartanon elämään. 
”Elämme täällä ihan 
uutta vaihetta.”  
 
Uusi vaihe näkyi kaikkialla. Ihmisiä vir-
tasi katsomaan taitavasti ja nykyaikaan 
uppoavalla tavalla rakennettua Lauk-
koa. Täällä oli historia uudella tavalla 
esillä.  
 
MITÄ TOIVOISIN SINULTA 
Viime kirjeessä kerroin yhdistyksen jä-
senille muutostarpeesta. Kukaan ei ole 
kommentoinut, hallitusta lukuun otta-
matta. Hallitus odottaa jäsenistön 
vastausta. 
 
Voit osallistua RKY:n uudistukseen. 
Netissä on kyselykaavake, johon vas-
taamalla annat, suunnan tulevalle 
toiminnalle.  
 
Toki voit lähettää vapaamuotoisen esi-
tyksen, kysymykseen: ”Keitä me 
olemme? Mikä on toimintamme pää-
määrä? Miten toteutamme sen? Mitkä 
ovat perustavat arvomme vai pitäisikö 
niitä muuttaa?  
Mihin tarvitsemme Rautialaa?

 
 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA            Arto Auranen 
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RIKAS NUORUKAINEN  

Mark. 10: 17-27   Otteita saarnasta 23.7.2017 
 

Rikas nuorukainen kysyi ”Mitä minun 
on tehtävä, että perisin iankaikkisen 
elämän. Kysymys oli väärä. 
Suurin este pelastukselle on uskonnol-
lisuus. ”Kaikkea minä olen nuoruu-
destani asti noudattanut.”  
Usein kuulen hengellisissä keskustel-
lessa erilaisia verukkeita: ’meidän 
suvussa on pappi, laulan kirkkokuo-
rossa, olen ikäni kuuluntut rauta-
tieläisten kristilliseen yhdistykseen’ ja 
niin edelleen. 
Jeesus kyllä katsahtaa meihin, niin kuin 
rikkaaseen mieheenkin rakastaen. Om-
lilla teoilla tuhoamme Jeesuksen teon. 
Hän on tehnyt kaikki valmiiksi puoles-
tamme Golgatan keskimmäisellä 
ristillä. Omat tekomme ovat kuin likai-
nen vaate, jota esittelemme ian-
kaikkisuuden pääsylippuna (Jes. 64:6) 
Rakkaudessaan Jeesus panee esteen 
omalle vanhurskaudellemme. Mene ja 
myy kaikki. Kehotus on ymmärrettä-
vissä: ”Tee hyvää omaisuudellasi”. 
Meidän on täytettävä laki viimeistä piir-
toa myöten. Sillä se, joka muuten 
kaikessa noudattaa lakia, mutta rikkoo 
sitä yhdessä kohdassa, on syypää kai-
kilta kohdin, sanoo Jaakobin kirje.  
Me olemme syntyneet syntisestä suku-
kunnasta. Olemme perisynnin alaisia ja 
jo sen takia tarvitsemme pelastuksen 
Jeesuksessa Kristuksessa.  
Ainoa mahdollisuus pelastua on ottaa 
vastaan Jumalan armo Kristuksessa ja 
uskoa synnit anteeksi. 
Onko laki sitten huono, vai onko rikkaus 
sitten este pelastukselle? 

Oletko joskus yrittänyt höylätä lahoa 
puuta. Minä olen, ei siitä mitään tullut, 
Puu vain mureni uuden hienon höyläni 
edessä. Laki on kuin hieno rautahöylä. 
Laki itsessään on hyvä. Me olemme tuo 
laho puu. Ei meistä lähde hyviä lastuja. 
Me murenemme lain höylän edessä.  
 
Teot eivät siis meitä pelasta. Teot ovat 
seurausta siitä, että olemme pelastet-
tuja. Siitä syntyy ilo ja rauha 
elämäämme. Rikkaan nuorukaisen olisi 
pitänyt kysyä ”Miten voin pelastua”? 
Rikkaus voi nousta pelastuksen es-
teeksi. ”kuinka vaikea on niiden, joilla 
on paljon omaisuutta.”  
 
Omaisuudella on selvästi orjuuttava 
vaikutus. Sen vaaliminen vie valtavasti 
aikaa. Siihen helposti sokaistuu ja pie-
nenkin omaisuuden suhteen tulee 
ahneeksi. Tätä täytyy saada lisää. Mi-
kään ei riitä. Esim. Amerikan rik-
kaimmalta Rockefelleriltä kerran ky-
syttiin, kuinka mones miljoona hänelle 
riittäisi. Hän vastasi ”Seuraava”. 
 
Ainoa tie Taivasten valtakuntaan on us-
koa synnit anteeksi ja luottaa siihen, 
että Jeesus Kristus on täyttänyt lain 
puolestamme.  
Hän raivasi kaikki esteet päästä ian-
kaikkisuuteen. Jää sinä rakas lukija 
Kristuksen jalkojen juureen sellaisena, 
älä lähde pois. Tunnusta, ettet voi täyt-
tää lain vaatimusta.  
 

  

SANA SINULLE   Arto Auranen 
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Poimintoja RKY:n historiasta 

 

Sata vuotta sitten oli rautateil-

lämme puksuttanut Elisenvaarassa 

tällainen veturi 

 
 
 

Monet asiat olivat toisin sata vuotta sit-
ten. Nyt on vaikea kuvitella, miltä silloin 
näytti. Junien vauhti ei hirvittänyt. Kui-
tenkin ihmiset kokivat, että on tullut 
kovempi kiire kuin ennen. 
Se, että juuri rautatieläisinä tultiin yh-
teen, johtui koko ammattikunnan yh-
teenkuulumisen tunnosta, olivatpa he 
missä asemassa tahansa saman työn-
antajan palveluksessa. Niinpä esi-
merkiksi aseman virkamiehet ja palve-
luskunta pienellä paikkakunnalla asues-
saan ystävystyivät keskenään enem-
män kuin nykyisissä suurissa asutus-
keskuksissa, koska he joutuivat työs-
kentelemään ja asumaan erillään muista 
kaukaisilla liikennepaikoilla ja matkojen 
päässä lepohuoneissa. 
 
Rautatieläisen työ on myös vastuulli-
sempaa ja vaarallisempaa kuin monet 
muut ammatit. Ei ollut edes sellaisia tur-
vajärjestelmiä kuin nyt. 

Useilla paikkakunnilta olivat 
kristityt rautatieläiset kokoontu-
neet jo aikaisemmin yhdessä 
hiljentymään Jumalan sanan 
ääreen, rukoilemaan ja, laula-
maan hengellisiä lauluja yh-
dessä. Näitä rautatiekeskuksia 
olivat. Tampere, Helsinki. Viipuri 

ja Oulu. Kullakin näistä oli rautatieläisiä, 
jotka uskoon tultuaan kutsuivat työtove-
reitaan mukaan.  
 
Mutta RKY laskee yhdistyksen järjestäy-
tyneen työn alkaneen Tampereella 1901 
pidetystä kokouksesta. Innoittajina ja or-
ganisoijina olivat varsinkin Nuorten 
Miesten kristillisten yhdistysten rauta-
tieläisjäsenet. Seurattiin myös ulko-
maisia esikuvia. Saksan RKY alkoi 
vuotta aikaisemmin ja vietti siis enne 
meitä 100-vuotisjuhlaansa;  
Yhdysvalloissa työ oli alkanut jo 1872 ja 
levinnyt nopeasti läpi maan, Englan-
nissa jo 1880, seuraavana vuonna 
Ruotsissa ja 1899 Tanskassa. 
 
Vuosikokouksia pidettiin, ensin 1902 
Tampereella, sitten Helsingissä, Viipu-
rissa, Porissa ja vuonna 1906 Pietarissa, 
joka tuohon aikaan oli vielä "toiseksi 
suurin suomalainen kaupunki", ja jonka 

SATA VUOTTA ITSENÄISYYTTÄ    
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suomalaisella asemalla toimi runsaslu-
kuinen suomalainen rautatiehenkilö-
kunta. 
Vuotuisen kokouksen lisäksi alettiin pi-
tää säännöllisesti myös toista koko 
maan käsittävää kokousta. Osanotto 
kasvoi vuosi vuodelta ja oli korkeimmil-
laan kesäisin lähes tuhat ja talvisin noin 
puolet siitä.  
Kokoonnuttiin perheittäin, joten kävi tar-
peelliseksi pitää rinnakkaiskokouksia 
aikuisille, nuorille ja lapsille. 
Pääpaino oli kuitenkin henkilökohtai-
sessa kohtaamisessa työtovereiden 
kanssa. Siinä toteutui parhaiten sääntö-
jen muotoilema yhdistyksen tarkoitus 
"koota yhteen niitä rautatieläisiä perhei-
neen, jotka tunnustavat Jeesuksen. 
Kristuksen Vapahtajakseen ja Jumalak-
seen pyhän Raamatun mukaisesti ja 

tahtovat uskossa ja elämässä olla hänen 
opetuslapsiaan ja pyytävät yhdessä 
työskennellä Jumalan valtakunnan levit-
tämiseksi rautatieläisten keskuuteen. 
 
Vasta harvat osasivat odottaa Suomen 
itsenäisyyttä tuohon aikaan. Mutta mitä 
enemmän Venäjän tsaarin sortotoimet 
itsehallintoamme vastaan jatkuivat, ai-
nakin itsenäisyyden edellytyksiä val-
misteltiin. Eräs oire siitä oli kansalaisten 
liittyminen yhdistyksiksi. Niitä syntyi kuin 
sieniä sateella, rautatieläisten yhdistyk-
setkin saivat silloin alkunsa. RKY koettiin 
tarpeelliseksi hengellisen ja siveellisen 
elämän elvyttämiseksi 

 

 

 

 

 
 
 
Ei Hämeessä mitään äkkiä tapahdu, 
Rautialan juhannusta sai taas varrota 
vuoden. Kannatti. Aloitimme uudella 
Suomen lipun nostolla ja laululla. Perin-
teitä vaalien juhla-aterialla. Sekin aina 
vuosivuodelta uudella reseptillä. Van-
hat ruuan siunaukset ja laulut, tuli niin 
kotoinen olo. 
Me anomme aamulla ja kiitämme illalla, 
näin aloitti Arto hienon juhlamme. Mi-
nulle tämän vuoden Juhannus oli 
merkittävä, oli näet kymmenes juhla 
Rautialassa. Juhla oli äärettömän 
hieno siksikin kun paikalla oli Kalervo ja 
Kaarina, Esa rouvineen ja tietenkin  
Antin perhettä etten sanoisi pesuetta 
musisoimassa. Vesilahden seurakun-
tamestari juhlisti tapahtumaa koko ajan 

vielä 
rantaan 
makka-
ralle ja 
mehulle-
kin. 
Meidän 
energi-
nen 
laulat-
taja 
Kaarina. 
Kirkkoherrakin siellä pyrähti. 
Rautatieläisten kristillinen toiminta on 
niin rehellistä ja lähellä minua. Heissä 
ei vilppiä ole. Siksi siitä on tullut minun 
hengellinen kotini. Rehellisyys ja kaik-
kia arvostava elämänmeno on sama 

JUHANNUS 2017 
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minkä olen lapsuuskodissani saanut. 
Iloitsen myös siitä, ettei ole siipeilijöinä 
osa-aika uskovaisia. 
Matkani onkin vaikeutunut olen näkö-
vammainen ja siinäkin uusi tulokas.  

Teidän yhteisönne vetää puoleensa, 
sieltä on aina hengellisyyttä kotiinvietä-
väksi, jokainen kanssanne vietetty aika 
on aina elämysmatka. Älkää vanhen-
tuko ja rapistuko se on minun toivottu 
juhannus. 

 
Helena Halmiainen-Matveinen Vesilahti-Tuusula. 

 

Seurakunnan kanssa kokoonnuimme juhannusaaton seuroihin  
 

Maakuntalaulut raikuivat kokkorannassa. 
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Kesäpäivät ja sääntömääräinen vuosi-
kokous vietettiin tuttuun tapaan 
Rautialassa 22. – 23.7.2017. Me järjes-
täjät olimme ennakkoon hieman 
huolestuneita, kun ilmoittautuneita oli 
13 henkeä ja heistäkin vain kuusi oli ai-
konut olla molemmat päivät.  
Vuosikokouksen alkaessa paikalla oli 
10 jäsentä, vain kaksi oli hallituksen ul-
kopuolelta. Tällä joukolla muistimme 
ensin hiljaisella hetkellä joukosta kirk-
kauteen poistunutta pitkäaikaista 
sihteeriämme Vuokko Korhosta.  
 
Kokousasioissa ei ilmennyt mitään 
mullistavaa, tilit hyväksyttiin ja vastuu-
vapaus tilivelvollisille myönnettiin. 
Puheenjohtaja esitteli kokousväelle yh-
teenvedon hallituksen keskuudessa 
tehdystä tulevaisuuskyselystä. Vas-
tauksissa korostui toiminnan 
harhautuminen pois päätarkoitukses-
taan eli sääntöjen velvoittamasta 
hengellisestä työstä. Tässä on paran-
nuksen paikka. 
 

 
Tuulia Passila toi terveiset IRM:n vuo-
sikokouksesta Sveitsistä. Näimme 
myös mielenkiintoisen PowerPoint-esi-
tyksen kansainvälisestä toiminnasta ja 

saimme tietää, että seuraava konfe-
renssi pidetään Hollannissa 25.7. – 
1.8.2019 Hollannissa. Päätimme mat-
kustaa sinne joukolla. 
Kokouksen päätyttyä kokousväki kii-
rehti, kuka minnekin, kotiin kai. 
Varsinaisen kesäpäivän viettoon meitä 
jäi neljä henkeä, Saviniemet ja Auraset. 
Olimme siinä vähän ihmeissämme, 
kuinkas nyt kävikään. Rannassa oli si-
nilevää, joten rantasaunaan emme 
voineet mennä. No, isäntäväki lämmitti 
meille tiilisaunan. Viime kesänä uusi-
tusta kiukaasta tuli erikoisen nautittavat 
löylyt. Nautintoa lisäsi tuore vasta. 
Mutta, kuinkas ollakaan lämpimän ve-
den varaajassa oli ongelma, tuli 
vuoroin tulikuumaa, vuoroin jääkylmää 
vettä. Päätimme Arton kanssa ottaa 
vanhat konstit käyttöön ja veimme keit-
tiöstä ämpärillä kuumaa vettä saunaan. 
Auringon laskiessa laskimme lipun ja 
yhdessä nautittu saunakahvi kruunasi 
pienen porukkamme illan. 
 
Sunnuntain ohjelmassa oli messu Ve-
silahden kirkossa. Soila-pappi oli 
liturgina, Arto saarnasi ja Eila ja Juhani 
lukivat tekstit. Juhani kantoi myös ko-
lehtia. Kirkkokahvit juotiin ristikäytä-
vällä ja vähän siinä seurustelun sakra-
menttiakin hoidettiin. Kirkkoherra oli 
tapansa mukaan paikalla. Eipä taida 
koko Suomen maassa olla montaa 
seurakuntaa, jossa koko papisto on 
aina kirkossa, vaikka ei olekaan työ-
vuoro. Se tuntuu kovin mukavalta ja 
viestii hyvästä työilmapiiristä. Me kesä-
päivän viettäjät palasimme Rautialaan 
lounaalle ohjelman mukaan.  
 

KESÄPÄIVÄT 2017                Leena Auranen 
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Lounaan jälkeen teimme ohjelman-
muutoksen. Koko kesäpäiväväki lähti 
tutustumisretkelle Laukon kartanoon. 

Aurinko paistoi lämpimästi, joten oli oi-
kein sopivaa siirtyä ulkoilmaan. 
Ajoimme Laukkoon omilla autoillamme 
ja maksoimme omat pääsymaksumme. 
Saimme kulkea kartanon kauniissa 
puistossa, tutustua erilaisiin näyttelyi-
hin ja Laukon historiaan. Samalla 
pääsylipulla saimme myös käydä pää-
rakennuksen aarteita katsomassa. 
Puistoteatterissa alkoi juuri samaan ai-
kaan suomalainen elokuva, Kulkurin 
valssi. Tämän kesän teemana karta-
nossa on suomalainen elokuva. 
Parituntisen kiertelyn jälkeen Juhani 
tarjosi koko joukolle puistossa kahvit ja 
katsoimme kesäpäivät päättyneeksi.  
 
 

 

 
 
 
Rautiala on saanut sekä Inva-luiskan, että turvallisen navetan sillan. 
Jorma Jokiniitty kiinnittää luiskan portaisiin 
 

 
Lisää kuvia löytyy nettisivuilta 
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Mielesi tekee kysyä, millä tavalla 
minä liityn rautateihin. En tosiaan 
juuri muuten kuin silloin tällöin ju-
nalla matkustaneena ja yhden 
veturinkuljettajan tuttavana. Niin, 
jos ei oteta lukuun paria lapsuu-
den tapahtumaa. 
 
Ensimmäinen kohtaamiseni rauta-
teiden kanssa tapahtui heti sodan 
loputtua. Olimme junamatkalla 
Turusta Kouvolaan ja sieltä suku-
laisten luo Uttiin. Porkkalaa ohi-
tettaessa laitettiin junan ikkunoi-
hin luukut ja vaunuun sytytettiin 
valot. Se oli pienestä tytöstä pe-
lottavaa. Ei lapsi siitä mitään 
ymmärtänyt. Muisto junamat-
kasta jäi elämään. 
 
Lienenkö Porkkalan ohituksesta 
innostunut junamatkailusta, kun 
seuraavan kerran pyrin junaan 
Paimion asemalta. Olin noin 3-
vuotias ja leikkimässä puoltatoista 
vuotta vanhemman isoveljen 
kanssa kotipihalla. Olin mennyt 
keittiöön äidin luo, pyytänyt äitiä 
tekemään eväät: ”Minä lähden 
Turkuun.” Äiti oli luullut, että lei-
kimme hiekkalaatikolla matkusta-
vamme Turkuun ja teki eväsleivät 
molemmille.  
Kului jonkun aikaa, tunti, kaksi, 
kun keskuksesta soitettiin äidille, 
että onko teidän tyttö karannut 
asemalle. Äiti väitti kiven kovaan, 
että hänen tyttönsä leikkii kotipi-
hassa veljen kanssa. Keskusneiti 

intti edelleen 
vastaan ja 
kertoi tällä 
asemalta tuo-
dulla tytöllä 
olevan vaa-
leanpunainen 
neulottu mek-
ko, jossa on 
kukkia hel-
massa. 
Vilkaistuaan 
ulos ikkunasta, äiti huomasi, että 
isoveli puuhasi yksin hiekkalaati-
kossa. ”Kyllä Leenalla on sellainen 
mekko päällä, tulen heti hake-
maan.” 
Oli hyvä, että siihen maailman ai-
kaan oli keskus, joka tiesi kaikkien 
asiat, jopa pikkutyttöjen mekot. 
Olin ollut asemalaiturilla eväitteni 
kanssa nousemassa junaan, kun 
joku ystävällinen täti oli alkanut 
kysellä: ”Minne pikkutyttö on yk-
sin menossa?” Olin vastannut 
topakasti: ”Turkuun.” Täti-ihmi-
nen oli puuttunut matkasuun-
nitelmiini ja saattanut minut lähei-
seen puhelinkeskukseen. 
 
Näiden kahden tapauksen perus-
teella uskon olevani kelvollinen 
Rautatieläisten Kristillisen yhdis-
tyksen täysivaltaiseksi jäseneksi. 
Siinä sivussa hoitelen yhdistyksen 
sihteerin tehtäviä. 
Paimion aseman jälkeen elämä on 
kuljettanut ympäri Suomen maa-
ta. Valmistuin Helsingin Lasten-

ESITTELYSSÄ LEENA AURANEN 
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linnasta lastenhoitajaksi 1963. 
Pian sen jälkeen avioiduin yhden 
mukavan opiskelijapojan kanssa 
ja jouduin Kajaaniin. Siellä kasva-
timme kolme tyttöä ja palvelimme 
kuntaa ja valtiota. Hengellisen he-
räämisen kautta siirryimme 
hengelliseen työhön Lappeenran-
taan Etelä-Saimaan Kansan-
lähetykseen. Olin puolisoni sihtee-
rinä ja uskon, että olimme oiva 
työpari. Tämä vaihe kesti 12 
vuotta. 
 
Lapset lähtivät maailmalle ja me 
siirryimme seitsemäksi vuodeksi 
vastaavanlaiseen tehtävään Jy-
väskylään. Siitä ajasta tuli suurten 
muutosten aika.  
Sairastuin vuonna 2003 akuuttiin 
myeloiseen leukemiaan. Oli pakko 
valmistautua kuolemaan. Suun-
nittelin ensimmäiseksi omat 

hautajaiseni ja sitten aloin sairas-
taa. Jumala oli ajatellut toisin. 
Kovien sytostaattihoitojen jälkeen 
vietettyäni noin 7 kuukautta Tam-
pereen Yliopistollisessa sairaa-
lassa, sain palata lähes terveenä 
kotiin. Seuraavat kymmenen 
vuotta elimme sairauden varjossa, 
uusiiko vaiko ei uusi.  
 
Se tauti ei uusinut, mutta kovat 
hoidot jättivät sydämeen parantu-
mattomat vammat. Tänään elän 
hitaalla vaihteella ja kiitän jokai-
sesta uudesta aamusta.  
Rautatielähetyksestä on tullut ra-
kas, oma paikka. Yritän riippua 
siinä, kunnes jostain ilmestyy joku 
päivää nuorempi ja terveempi hoi-
tamaan sihteerin hommia. 
Oletkohan se Sinä? 
 
 

 
 
   

 

Kiitos uusista yhteyksistä ja jäsenistä  

Kiitokset kirkkopyhistä  

Herra siunaa uutta yrittäjäämme Juhaltalo Rautialassa 

Anna viisautta RailHope toiminnassamme  

Anna yhdistykselle viisautta ratkaista edessä olevat haasteet 

Rukoile jokaisen hallituksen jäsenen puolesta 

Rukoillaan, että Herra saisi muuttaa kirkkoamme sisältäpäin ja 

rohkaisisi meitä muuttuvassa ajassa 

Anna lisää  avustajia Siipipyörään 
 

RUKOUSKALENTERI 
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Rautiala on saanut nyt päärakennuk-
seen uudet portaat ja uuden hienon 
oven. Samalla on saatu inva-luiska hel-
pottamaan nousua juhlahuoneistoon. 
Oven mitat eivät ole standardi mittoja, 
joten se oli tehtävä käsityönä. Lisäksi 
museoviraston ja meidänkin mielestä ei 
voitu poiketa värin eikä muodon suh-
teen. Mistä oventekijä. 
Oventekijä löytyi läheltä, Valkeakosken 
Ritvalasta. Tutustuin oventekijään puu-
seppämestari Samu Ampujaan. Hän on 
työskennellyt puuseppänä yli 30 vuotta. 
Hän on tehnyt puusepäntyöstä elämän 
tehtävän. Haave puusepän ammatista 
syntyi jo viisi vuotiaana. Hänen lapsuu-
den kodissaan sai sadepäivinä tehdä 
puutöitä ja poutapäivinä piti olla ulkona. 
Samu kertoi, että jos ei kädentaitoam-
mattia aloita jo erittäin nuorena ei siitä 
kaksikymppisenä enää tule mestari-
puuseppää eikä taitajaa. Työntekijä 
ehkä. 
Ovi vaati monta työvaihetta. Tänä teho-
metsätalouden aikana on jo haaste 

löytää sellainen hyvin tiheäsyinen 
mänty rungoksi. Samu Ampujalle ei ol-
lut ongelma tehdä käyttö- ja 
perinneovea, vaan ilo, jolla on merki-
tystä. Seuraavaksi olikin isompi 
homma löytää oven paneeli. Tietää, 
mitä etsii ja saada höylääjä. Karossi-
paneeli ja tekijä löytyi ja seurtavana 
tehtävä olikin sitten jäykistää ylisuuri 
ovi. Periteiset menetelmät ja ammatti-
taito tulivat siinä avuksi. Saranatkin piti 
olla kartiosaranat, jotka kuuluvat tähän 
perinnetyöhön. Niitäkin valmistaa vain 
yksi tehdas Ruotsissa. 
 
Keskustelimme paljon siitä, kuinka kä-
dentyö on häviämässä maastamme. 
On vaikea, kun työn inhimillisyys ja 
merkitys on katoamassa massatuotan-
non puristuksessa.  
Huoltomaalima Jorma Jokiniitty neljän 
miehen voimin asensi oven paikalleen. 
Nyt on hyvä kulkea Juhlatalo Rau-
tialaan, syömään ja sanaa kuulemaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa Samu Am-
puja viimeistelee 
oven maalausta pe-
rinnemaalilla, josta 
syntyisi oma tari-
nansa.  

OVEN TARINA 
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Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. (Hebr. 13:8) 
 
Arto Auranen kirjoitti Siipipyörässä nu-
mero 2/2017 aikamme muutoksista 
ihmisten hengellisellä kentällä. Yhteis-
kuntamme on maallistunut ja 
kristinusko ei enää kiinnosta ihmisiä 
samalla tavalla kuin ennen. Kristinus-
kosta on tullut vain yksi vaihtoehto 
muiden uskontojen joukossa. Kuitenkin 
Jeesus sanoo olevansa ainut tie Juma-
lan luokse. Jos tämän asian joku 
uskova uskaltaa sanoa ääneen, hänet 
teilataan heti ja hän saa osakseen ar-
vostelua sekä tuomitsemista. Kaikkea 
muuta suvaitaan, mutta ei perinteistä 
kristinuskoa. 
 
Tämän totuuden äärellä olen asettanut 
luottamukseni Jumalaan. Vaikka ulkoi-
sesti ei näytä useinkaan yhtään siltä, 
että Jeesus ja hänen sanansa kiinnos-
taisi ihmisiä, niin silti en voi tietää, mitä 
ihmisen sisällä liikkuu. Minä uskon 
edelleen, että Jeesuksella on nykyajan-
kin ihmiselle sanottavaa ja tarjottavaa. 
Omalla paikallani voin edes joskus ker-
toa jollekin Jeesuksesta ja todistaa 
hänestä. Jumalan sana ei kuitenkaan 
tyhjänä palaja, tähän voimme luottaa. 
 
Olen paljon pohtinut sitä, miten Rauta-
tieläisten kristillinen yhdistys voisi 
toimia tässä muuttuvassa ajassa. En-
simmäinen asia on tietenkin se 
ruohonjuuritason toiminta, mitä jokai-
nen teemme omassa elämässämme 

voimiemme ja mahdol-
lisuuksiemme mukaan. 
Toinen asia, mitä mie-
lessäni pyörittelen, on 
se, että meidän olisi 
mentävä sinne, missä 
ihmisetkin ovat. 
 
Harva uskomaton enää vapaaehtoi-
sesti astuu kirkkoon paitsi häämarssin 
tahdissa morsian käsivarrellaan. Mie-
lestäni meidän pitäisi mennä sinne, 
missä rautatieläiset liikkuvat ja kokoon-
tuvat ja tällaisissa paikoissa tuoda esiin 
kristillistä sanomaa. Pohdittava asia sit-
ten onkin, että missä he liikkuvat ja 
miten voisimme siellä heitä kohdata.  
 
Myöskään esirukouksen tärkeyttä ei 
saa unohtaa. Tätä voimme tehdä jokai-
nen siellä missä olemme. Olkoon 
rukouksemme se, että moni voisi löytää 
omassa elämässään sen raiteen, jossa 
kulkee juna, jonka kuljettajana on Jee-
sus. Tämä juna vie varmasti perille. 
 
Siunausta ja voimia kaikille! 
Terveisin Marjo Kujala, konduktööri, 
Helsinki 
 
Kirjoitus on kokonaisuudessaan ne-
tissä luettavissa

 
  

JUMALAN SANA EI MUUTU 
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Vuokko Korhosta muistellen 
 
Hiljaa, huomaamattomasti ja itsestään 
numeroa tekemättä, niin kuin oli aina 
elänytkin, ainakin meidän mitään tietä-
mättä väistyi Vuokko Korhonen meidän 
keskuudestamme ” tuon ikiaikaisiin”, 
meiltä salattujen näkyjen maailmaan, 
Me tiedämme vain sen, mitä Jeesus 
vertauskuvin opetti ja jota Paavali ja 
apostolit oman kokemisensa ja us-
konsa varassa yrittivät meille kirkastaa, 
mutta toivossa elävä 
usko meissä, näkee 
kultaiset kaupungit, 
kristallin kirkkaat ve-
det ja ikuisen 
hääjuhlan, kuulee kii-
tosvirren ja ylisty-
ksen.  
Siellä me sitten odo-
tamme vielä tapaa-
vamme Vuokon. 
 
Rautatiehallituksen 
konttoripäälliköt 
Veikko S Karjanmaa 
ja Eero Räty toivat 
Vuokon mukaan RKY:n hallintoon vuo-
desta, 2001 ja vuoden vuosikerto-
muksessa Veikko S kirjoittaa, omalle 
tyylilleen uskollisena,” vuoden rahas-
tonhoitajana on toiminut rouva Vuokko 
Korhonen ja hyvällä menestyksellä.” 
 
Nämä päälliköt Veikko S ja Eero hoite-
livatkin sujuvasti RKY:n toimeen-
panoasiat entiseen tapaansa isolla asi-
antuntemuksella ja Vuokon avustuk-

sella. Kun sitten vuodet ja sairaudet 
riistivät nämä tärkeät miehet meiltä, 
Vuokosta tuli vuosiksi toimistonhoitaja, 
joka päivysti Liisankadun toimistoa, 
hän maksoi laskut, hoiti jäsenasiat, 
toimi sihteerinä ja toi mukaansa Rau-
tialaan kaksoissisarensa Hilkan. 
Vuokko ja Hilkka tulivat meille tärkeäksi 
ja läheiseksi ja Vuokon lähtö keskuu-
destamme kouraisee syvältä. 

Tunnemme syvää kii-
tollisuutta vuosista 
ja ystävyydestä, hiljai-
sesta palveluksesta. 
 
Ankara sairaus vei hä-
net, uusien näkyjen 
areenalle jo maalis-
kuussa, hiljaa, 
vaatimattomasti 
ja itsestään numeroa 
tekemättä, läheistensä 
läsnäollessa, hän jätti 
tämän elämän vaiheen. 
Tieto suruviestistä yl-
lätti meidät vasta 

heinäkuussa ja nyt saamme kiitollisina 
muistaa häntä. 
 

” Siel kaunis kannel soi, vei-
saamme virttä uutta, ei 
koskaan lopu se, ei koskaan 
vanhene.” 

 
Esa Lipasti 

 
 
 

IN MEMORIAM 
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RKY:n syysvirkistyspäivät Rautialassa ja Akaassa  

16 - 17. 9. 2017 

"Autuas se, jonka sinä valitset! Hän saa tulla luoksesi ja asua 
pyhäkössäsi”.  (Ps.65:5) 

 

Lauantai 16.9.  
Kokoonnumme klo 14 päiväkahville Rautialaan Sanan ja keskinäi-
sen jakamisen piiriin. Raamattuopetus, päivällinen, saunat ja 
iltapala. 
 
Sunnuntai 17.9. Akaassa  
Aamupalan jälkeen osallistumme rautatieläisten kirkkopyhään 
Akaan seurakunnassa klo 10 ja juomme siellä seurakuntalaisille 
tarjoamamme kirkkokahvit 
Palaamme Rautialaan ruokailemaan ja jatkamaan päivää Aabraha-
min seurassa. Tutustumme suuren patriarkan tekemiin 
harharetkiin. 
 
Kuljetus järjestyy Lempäälän ja Toijalan asemilta  
 
Hinta: jäsenet 50 € koko ajalta yöpymisineen.  
 
Ilmoittautuminen netissä tai Leena Auraselle 0407277678 syyskuun 5. 
päivään mennessä on välttämätön.   

 



 

   
  

 
  
 
 
 

Seuraava Siipipyörä ilmestyy marras - joulukuun vaih-
teessa. 
 
 

 

 
 

 
 
IRM:n vuosikokous 
päätti vuoden 2019 
konferenssin pito-
maaksi Hollannin. 
 
Teemme 8 päivän mat-
kan sekä konferens-
siin että lomaviikolle. 
 
Tarkempi paikka Hol-
lannissa varmistuu 
myöhemmin. 

 

Tulevia tapahtumia 
16.-17.9. Syysvirkistyspäivät Rautialassa ja Akaassa 
 
15.10. klo 12.00 Kirkkopyhä Kajaanissa Linnantauksen kir-
kossa. 
 
28.9 klo 17.00 VR:n Vuosaaren porukka kokoontuu Alppitalolla  


